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عالقة التفاإل والتشاإم بجودة الحٌاة لدى المراهق مجهول النسب
د.نبٌلة بوعافٌة :جامعةالبلٌدة02

أ.عبد الكرٌم مؤمون :جامعة الوادي
ملخص
وجودة
هدفت الدراسة الحالٌة إلى معرفة العبلقة بٌن التفاإل والتشاإم
الحٌاة لدى المراهق مجهول النسب ولذلك تم االعتماد على مقاٌٌس،القابمة العربٌة
للتفاإل والتشاإم ألحمد عبد الخالق ( )1998ومقٌاس جودة الحٌاة من إعداد
الباحثٌن،طبقت على عٌنة مكونة من ( )166مراهق ومراهقة من مجهولً
النسب،وبعد التحلٌل اإلحصابً للبٌانات خلصنا ،الى عدم وجود عبلقة إرتباطٌة ذات
داللة إحصابٌة بٌن درجات التفاإل و درجات جودة الحٌاة لدى المراهق مجهول
النسب ،وعدم وجود عبلقة إرتباطٌة ذات داللة إحصابٌة بٌن درجات التشاإم
و درجات جودة الحٌاة لدى المراهق مجهول النسب ،وجود فروق ذات داللة إحصابٌة
فً درجات مقٌاس التفاإل بٌن اإلناث و الذكور لصالح الذكور ،وجود فروق ذات
داللة إحصابٌة فً درجات مقٌاس التشاإم بٌن اإلناث و الذكور لصالح اإلناث وجود
فروق ذات داللة إحصابٌة فً درجات مقٌاس جودة الحٌاة بٌن اإلناث والذكور
لصالح اإلناث.
Abstract:
The purpose of this study was to investigate the relationship
between optimism and pessimism, and the quality of life of the
adolescent of unknown parentage and so was relying on standards,
applied to a sample of ( 166),a teenager of unknown parentage , The
statistical analysis of the data, showed the lack of correlation
statistically significant differences between the degrees of optimism
and the scales of the quality of life for the unknown the lack of
correlation statistically significant differences between the scores of
pessimism, and degrees of quality of life in teenager unknown
parentage, also it showed that
Key words: optimism, pessimism, quality of life, the teenager
unknown parentage.
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 - 1االشكالٌة:
تعتبر مرحلة المراهقة من أهم المراحل العمرٌة التً ٌمر بها اإلنسان ضمن
أطواره المختلفة التً تتسم بالتجدد و االستمرارٌة ،فهً مرحلة انتقال من مرحلة
الطفولة إلى مرحلة الرشدو تختلؾ كٌفٌات هذا االنتقال من فرد ألخر ومن بٌبة إلى
أخرى،و من التؽٌرات النمابٌة التً تسعى بالفرد نحو اكتمال النضج و تشمل
التؽٌرات الجوانب الجسمٌة و العقلٌة و االنفعالٌة واالجتماعٌة التً تحدث م تقدم
الفرد من الطفولة إلى الرشد و تعد المراهقة من أكثر مراحل النمو إثارة لدى
الدارسٌن والباحثٌن فً مجال العلوم ا لنفسٌة واالجتماعٌة لما لها من طبٌعة خاصة
من حٌث اتساع مساحتها السٌكولوجٌة(أبوبكر مرسً محمد مرسً ،2002 ،ص)17
كما تعتبر مرحلة نمابٌة من أخطر مراحل عمر اإلنسان و ٌقال عنها أنها
سن األزمات أو سن البحث عن الهوٌة و تقرٌر مكان لها وتعد األسرة رحم المجتم ،
الذي ٌجد فٌه األبناء المناخ الفطري المبلبم الذي ٌترعرعون فٌه فً جمٌ مراحل
طفولتهم وصوال إلى البلوغ ،و فً ظل تنشبة متوازنة خالٌة من اإلظطرابات النفسٌة
و المشكبلت السلوكٌة ،فاألسرة نافذة كبٌرةٌ ،تعلم منها المراهق معظم ضوابط و
قٌود ومحرمات المجتم على سلوكه و التً تإهله للتعامل م اآلخرٌن خارج نطاق
أسرته،وؼٌاب أو قلة الحنان و العطؾ من قبل األم ٌإدي ؼالبا إلى ظهور جملة
متنوعة من الحاالت االنفعالٌة السلبٌة لدي الطفل و تقود أحٌانا إلصابته بحاالت
نفسٌة معقدة بدءا من شعوره بالعجزوالضعؾ و انتهاء بشعور الحقد و الكراهٌة تجاه
اآلخرٌن(.تولتشبنكاٌا ،1997 ،ص)31
ٌشٌر الكندي بؤن الباحثون فً مجال دارسة العبلقات األسرٌة ٌتفقون على
أهمٌة األسرة فهً نظام اجتماعً له تقالٌده الخاصة به ،وله نفعه بالنسبة للمجتم
الكلً وبالنسبة للفرد ،وذلك ألن الفرد فً األسرة له حاجاته الخاصة مثل التعبٌر عن
نفسه وذاته ،فاألسرة كجماعة وظٌفٌة تزود أعضاءها بكثٌر من اإلشباعات األساسٌة
منها توفٌر مسالك الحب بٌن الزوجٌن ،وبٌنهم واألبناء(.الكندري ،2005،ص)17
وٌوضح األنصاري ( )1990أن الحرمان من الرعاٌة األسرٌة ظاهرة شابعة فً
مختلؾ دول العالم المتقدمة و النامٌة  ،نتٌجة لفقد احد الوالدٌن أو كلٌهما ،أو نتٌجة
لمٌبلد ؼٌر شرعً أو نتٌجة لتصدع أو انهٌار األسرة بسبب الفقر أو المرض أو
الطبلق أو االنفصال أو الهجر (بدر األنصاري ،1990ص.)284
لذا ٌودع األطفال فً مإسسات ترعاهم ولعل أولى األشٌاء التً ٌتطل إلٌها
مجهولً النسب باعتبارهم احد نزالء دور الرعاٌة أو المإسسات اإلٌوابٌة ،هو
اإلٌواء حٌث ٌعٌش داخل المإسسات اإلٌوابٌة ضمن دابرة من األسبلة المحٌرة "من
أنا ؟ و كٌؾ أتٌت إلى هنا ؟ و أٌن أسرتً ؟ و لماذا لٌس لدي كباقً الناس أم و أب
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و أخوة ؟ " فتكبر معه هذه األسبلة و تزداد معاناته تجاه هوٌته وذاته مما ٌإثر علٌه
بؤن ٌصبح متشابما وقد ٌمتلك نظرة سلبٌة عن ذاته وعن مستقبله.
ولكون وجود المراهق فً تلك المإسسات اإلٌوابٌة واحتكاكه بالمجتم الخارجً من
خبلل الدراسة أو العمل تجعله ٌعٌش حالة من الصراع االٌجابً و السلبً فً نفس
الوقت فالجانب االٌجابً ٌعتبر عامبل محفزاً لمواصلة العمل و الجهد للتطل إلى
مستقبل وحٌاة أفضل وذالك بتحقٌق أهداؾ ٌجعلها فً مرمى أنظاره ٌسعى بجدٌة
لتحقٌقها من خبلل النظرة التفاإلٌة التً تكون فً إطار تصوره والتً تعد العامل
والداف لتحقٌق أهدافه  ،أما الجانب السلبً منه فقد ٌتعرض المراهق خبلل حٌاته
لكثٌر من اإلحباطات نتٌجة وضعه ،فتتولد لدٌه حالة من الصراع تجعله ً
ٌكون النظرة
التشاإمٌة .
وٌرى كل من "سمٌث" ( )1983و"تاٌجر" (  )1979أن التفاإل عامل أساسً
لبقاء اإلنسان ومن خبلله ٌمكن التنبإ بالمستقبل و باألفكار الخاصة بالتطور
االجتماعً و االقتصادي كما ٌساعد على فهم أهدافهم المحددة و طرق التؽلب على
الصعوبات التً تواجههم والتً قد تإثر فً المجتم  (.األنصاري ،1998،ص.)19
وتستحوذ دراسة التفاإل و التشاإم على إهتمام بالػ من قبل الباحثٌن ،حٌث برز هذٌن
المفهومٌن فً العدٌد من دراسات علم النفس اإلكلٌنٌكً و الصحة النفسٌة وعلم نفس
الشخصٌة و علم النفس االجتماعً وعلم النفس االٌجابً وحدٌثا علم النفس الحضاري
المقارن (بدر األنصاري ،علً مهدي كاظم،2008،ص.)113
و تشٌر منظمة الصحة النفسٌة ( )2004إلى أن التفاإل هو عملٌة نفسٌة إرادٌة
تولد أفكاراً أو مشاعر الرضا و التحمل والثقة العالٌة بالنفس  ،و بنفس الوقت تبعد عن
الفرد حاالت الٌؤس والعجز ،فالشخص المتفابل ٌفسر مشاكله وأزماته تفسراً ٌبعث
فً النفس نوع من الطمؤنٌنة واألمن وهذا بدوره ٌنشط عند الفرد أجهزة المناعة
النفسٌة والجسمٌة وبذلك ٌعتبر التفاإل هو الطر ٌق األمثل لسعادة والصحة .
إن تفسٌر التشاإمً لؤلحداث (من خبلل النظرة إلى الجوانب السلبٌة لؤلحداث
فقط) ٌستنزؾ طاقة الفرد لٌشعره بضعؾ نشاطه ودوافعه ،وٌعتبر التشاإم مظهراً
من المظاهر التً تإدي إلى سوء الصحة النفسٌة واإلصابة باألمراض النفسٌة
والجسمٌة المتنوعة(.بالبٌد ،2009 ،ص)13
وقد عرؾ شاٌر و كارفر (  (1983Scheier & Carverالتفاإل بؤنه النظرة
اإلٌجابٌة واإلقبال على الحٌاة ،واالعتقاد باحتمال حدوث الخٌر أو الجانب الجٌد من
األشٌاء ،بدالً من حدوث الجانب السٌا وأضافا فً نص أكثر حداثة عام ( )1987أن
التفاإل استعداد ٌكمن داخل الفرد الواحد ٌتركز فً التوق العام لحدوث األشٌاء
الجٌدة أو اإلٌجابٌة ،أي توق النتابج اإلٌجابٌة لؤلحداث القادمة (عبد الخالـق،
واألنصاري.)1995 ،
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وبرؼم تعدد اآلراء فً هذا المجال إال أن سمتى التفاإل والتشاإم جدٌرتان بالفحص
والتناول لكن الخبلؾ الكبٌر بٌن الباحثٌن فً النظر إلى العبلقة بٌن هذٌن المفهومٌن
وٌمكن أن نعدد على األقل نظرتٌن إلى هذه العبلقة وهما
أولهما :أن التفاإل والتشاإم سمتان مستقلتان ,و لكنهما مرتبطتاان أي أن لكال
سمة متصل مستقل استقبلالً نسبٌا ً ٌجم بٌن مختلؾ الدرجات على السمة الواحادة ،و
لكل فرد موق على متصل التفاإل مستقل عن مركزه على متصل التشاإم ،وكل سمة
هنا تعد – بشكل مستقل – أحادٌة القطب تبدأ مان أقال درجاة علاى التفااإل (قاد تكاون
صفراً) إلى أقصى درجة .و ٌتكرر األمر ذاته – مستقبلً – بالنسبة للتشاإم .
ثانٌهما :أن التف اإل والتشاإم سمة واحدة ,لكنها ثنابٌة القطب ,أي أن متصل هذه
السمة له قطبـان متقاببلن متضـادان ،لكل فرد مركز واحد علٌه ،بحٌث ٌق بٌن
التفاإل المتطـرؾ والتشاإم الشدٌد ،و ٌتضمن ذلك أن الفرد الواحد – بصورة عامة
– ال ٌمكن أن ٌكون مثبلً متفاببلً جداً أو متشابما ً جداً ،حٌث أن له درجة واحدة على
المتصل (وهو األمر ذاته فً سمة االنبساط االنطواء)(.بدر األنصاري.)2003 ،
وتكمن أهمٌة دراسة سمة التفاإل  -التشاإم فً أهمٌة عبلقتها بمختلؾ جوانب
شخصٌة اإلنسان السوٌة و البلسوٌة ،فقد أكدت نظرٌة سٌلكمان فً الؽزو أن الطرٌقة
التاً نفس ا ر بوسااطتها األشااٌاء أو األحاداث هااً األكثار تااؤثٌرا علاى ساالوكنا الحااالً و
المستقبلً أكثر من وقوعها .وقد ٌكون لها مضامٌن سٌبة أو جٌدة على صحتنا النفسٌة
والجسدٌة (الحجار  1989ص.)95
ولعل وجود المراهق فً دور الرعاٌا بعٌدا عن جو األسرة ٌجعله ٌكون مفهوما
مؽاٌرا ع ن اقرأنه العادٌن عن الحٌاة بصفة عامة و عن جودتها بصفة خاصة ،فتجعل
إدراكه لبعض األحداث إدراكا تشاإمٌاً ،وقد ترتبط جودة الحٌاة عنده بمإشرات
خاصة تكون ولٌدة إحتٌاجاته النفسٌة واالجتماعٌة .
تعتبر جودة الحٌاة من أهم المتؽٌرات النفسٌة واالجتماعٌة التً ظهرت بعد
منصؾ القرن العشرٌن بدءأ بالدراسات االقتصادٌة والسٌاسٌة ثم االجتماعٌة والنفسٌة
وتالٌا الطبٌة والصحٌة ورؼم عدم إتفاق الباحثٌن على تعرٌؾ جودة الحٌاة ومكونانتها
وكذا المتؽٌرات الفاعلة فٌها بسبب تجاذب إختصاصات متعددة لمفهوم جودة الحٌاة
(زعطوط رمضان ،2014 ،ص)20
وٌعد مصطلح جودة الحٌاة من المصطلحات الجدٌدة نسبٌا فً مجال علم
النفس االٌجابً و لقد كان إستخدام مصطلح جودة الحٌاة فً البداٌة مقتصر على
األبحاث العلمٌة المبنٌة على حٌاة المرٌض واستمر توظٌؾ هذا المصطلح فً هذا
المجال لفترة طوٌلة من الزمان كما قدمت العدٌد من التعارٌؾ لجودة الحٌاة من
بٌنها:
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ٌرى فرانك ( )Frankبؤن جودة الحٌاة هً حسن إمكانٌة توظٌؾ إمكانٌات اإلنسان
العقلٌة و اإلبداعٌة و إثراء وجدانه لٌتسامى بعواطفه و مشاعره و قٌمه اإلنسانٌة و
تكون المحصلة هً جودة الحٌاة و جودة المجتم  ،وٌتم هذا من خبلل األسرة و
المدرسة والجامعة بٌبة العمل ومن خبلل التركٌز على ثبلثة محاور هامة هً:
التعلٌم والتثقٌؾ والتدرٌب(Frank ,2000
أما روبن (ٌ )Rubinرى جودة الحٌاة بؤنها الدمج والتكامل بٌن عدة إتجاهات
لدى الفرد من ناحٌة الصحة الجسمٌة و النفسٌة و الحٌاة االجتماعٌة متضمنة كبل من
المكونات اإلدراكٌة والذي ٌشمل الرضا والمكونات العاطفٌة والتً تشمل السعادة
(.)Rubin,2000,p19.
وٌرى المٌر هانكس( Hankiss )1984أن االهتمام بدراسة جودة الحٌاة قد
بدأت منذ فترة طوٌلة و قد ركزت على المإشرات الموضوعٌة فً الحٌاة مثل
المستوى التعلٌمً و المستوى االجتماعً إضافة إلى مستوى الدخل و هذه المإشرات
تختلؾ من مجتم إلى أخر وترتبط إٌضا جودة الحٌاة بطبٌعة العمل الذي ٌقوم به
الفرد وما ٌحتاجه الفرد من عابد مادي من وراء عمله والمكانة المهنٌة للفرد  ،وٌرى
الكثٌر من الباحثٌن أن عبلقة ال فرد م الزمبلء تعد من العوامل الفعالة فً تحقٌق
جودة الحٌاة ( الؽندور،1999،ص ص .)27- 19
ومن خبلل معاٌشة الباحثان و اتصالهما بالمراهقٌن مجهولً النسب فقد الحظ
مظاهر ومإشرات التشاإم واضحة فً سلوكٌاتهم الٌومٌة مثل ضعؾ الشعور
االنتماء إلى األسرة التً تتمثل فً دور الرعاٌة وفً بعض األحٌان ضعؾ االهتمام
بالحٌاة مما أدى إلى عدم وضوح األهداؾ وا نتفاء النظرة الجادة لؤلمور والحٌاة
بشكل عام .
على ضوء ما تم عرضه ٌمكن أن تحدد إشكالٌة الدراسة فً التساإالت التالٌة :
 - 1- 1هل توجد عبلقة إرتباطٌة ذات داللة إحصابٌة بٌن درجات التفاإل ودرجات
جودة الحٌاة لدى المراهق مجهول النسب؟
 - 2- 1هل توجد عبلقة إرتباطٌة ذات داللة إحصابٌة بٌن درجات التشاإم ودرجات
جودة الحٌاة لدى المراهق مجهول النسب ؟
 - 2فرضٌات الدراسة :
لئلجابة عن التساإالت التً طرحت فً إشكالٌة الدراسة صٌؽت الفرضٌات التالٌة:
 - 1- 2ال توجد عبلقة إرتباطٌة ذات داللة إحصابٌة بٌن درجات التفاإل ودرجات
جودة الحٌاة لدى المراهق مجهول النسب
 - 2- 2ال توجد عبلقة إرتباطٌة ذات داللة إحصابٌة بٌن درجات التشاإم ودرجات
جودة الحٌاة لدى المراهق مجهول النسب .
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 - 3أهداف الدراسة:
تسعى الدراسة الحالٌة إلى تحقٌق األهداؾ التالٌة:
 كشؾ طبٌعة العبلقة بٌن سٌمتً التفاإل والتشاإم وجودة الحٌاة لدى المراهقمجهول النسب.
 التعرؾ على مدى وجود فروق دالة إحصابٌا فً سٌكولوجٌة التفاإل والتشاإمتعزى لمتؽٌر الجنس.
 - 4أهمٌة الدراسة:
تستمد أي دراسة أهمٌتها فً:
ٌ - 1مثل هذا الموضوع دراسة مٌدانٌة لواق حٌاة المراهق مجهول النسب ومعرفة
ما ٌعانٌه من مشكبلت أو صعوبات أو مظاهر حٌاتٌة أخرى مختلفة .
 - 2تسلط الضوء على نوع سمة الشخصٌة الؽالبة لدى المراهقٌن مجهولً النسب،
وتحدٌد ومعرفة معاناتهم و األسباب المإدٌة لتدنً مستوى جودة الحٌاة( .أن كان
سٌثبت من خبلل الدراسة).
 - 3الدور االٌجابً لعامل التفاإل  ،وكٌفٌة الحد من تؤثٌر عامل التشاإم على النظرة
المستقبلٌة لؤلشخاص.
 - 5من المؤمول أن تكشؾ هذه الدراسة عن نتابج من شؤنها تطوٌر برامج وخدمات
إرشادٌة للشباب وخاصة المراهقٌن مجهولً النسب .
 - 6كما ٌمكن أن تساعد نتابج هذه الدراسة المرشدٌن والمعالجٌن النفسٌٌن فً معرفة
مدى ارتباط متؽٌرات الدراسة ،وأسلوب التعامل معها قبل تفاقمها و استفحالها.
 - 5تحدٌد المفاهٌم
 1- 5التفاإل اجرائٌا ً:
ٌعرؾ بؤنه نظرة إندفاع نحو الحٌاة تجعله مستمتعا ً فٌها ومتؤمبلً لمستقبل
واعد ومقاسها الدرجة التً ٌتحصل علٌها المراهق مجهول النسب على مقٌاس
التفاإل وتتراوح الدرجات بٌن( )15درجة كحد أدنى إذا أجاب على كل البنود
باالعتراض و ( )75درجة كحد أعلى إذا أجاب على كل البنود بالقبول التام .
 2- 5تشاإم إجرائٌا :بؤنها نظرة سلبٌة نحو الحٌاة تجعل الفرد فً حالة من التخوؾ
والترقب لما سٌحدث له من مفاجؤت ؼٌر سارة وٌقاس بالدرجة التً ٌتحصل علٌها
المراهق على مقٌاس التشاإم و تتراوح الدرجات بٌن ( )15درجة كحد أدنى إذا
أجاب على كل البنود باالعتراض و  75درجة كحد أعلى إذا أجاب على كل البنود
بالقبول التام .
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 3- 5جودة الحٌاة إجرائٌا :على أنها الدرجة التً ٌتحصل علٌها المراهق مجهول
النسب على مقٌاس جودة الحٌاة المعد من طرؾ الطالب الباحث و تتراوح الدرجة
المعطاة للمفحوص بٌن ( )54درجة كحد أدنى درجة كحد أدنى إذا أجاب على كل
البنود باالعتراض و ( )270كحد أعلى إذا أجاب على كل البنود بالقبول التام .
 4- 5المراهق مجهول النسب إجرائٌا :هو المراهق الذي ولد بطرٌقة ؼٌر شرعٌة
و ٌعٌش بدور الرعاٌة أو المإسسات اإلٌوابٌة نظرا لتخلً أبوٌه عنه.
 - 6منهج الدراسة
نتٌجة لطبٌعة األهداؾ التً تسعى إلٌها الدراسة الحالٌة و من خبلل األسبلة
وحدوده ،فقد تم
التً ٌحاول البحث اإلجابة علٌها بما ٌتناسب م أهداؾ البحث
استخدام المنهج الوصفً بشقٌه( :أالرتباطً و السببً المقارن) .حٌث تم استخدام
المنهج الوصفً أالرتباطً فً دراسة العبلقة بٌن متؽٌرات الدراسة (التفاإل
والتشاإم و جودة الحٌاة ) فً حٌن تم االعتماد على المنهج السببً المقارن فً دراسة
الفروق المحتملة بٌن أفراد الع ٌنة فً سمتً التفاإل و التشاإم وأٌضا فً مستوى
جودة الحٌاة.
 - 7عٌنة الدراسة:
تم إجراء هذه الدراسة على عٌنة قوامها  166مراهق ومراهقة من المإسسات
االٌوبٌة (سطٌؾ،باتنة،وهران،الطارؾ)اختٌروبطرٌقة عشوابٌة.
 - 1- 7خصائص العٌنة:
اشتملت هذه الدراسة على عٌنة قوامها  166من مجهولً النسب الذٌن
ٌقطنون فً المإسسات لبلٌوابٌة (دور الطفولة المسعفة) بالمدن التالٌة (سطٌؾ وباتنة
و وهران و الطارؾ) من كبل الجنسٌن حٌث تراوحت أعمار هم الزمنٌة بٌن (  12و
 21سنة).
الجدول رقم ( )01خصابص عٌنة الدراسة من حٌث مكان اإلٌواءوالجنس.
جدول
المإسسة
سطٌف
وهران
الطارف
المجموع

رقم (ٌ )01وضح توزٌع
اإلناث
الذكور
53
36
16
00
21
40
90
76

عٌنة الدراسة حسب المإسسة و الجنس
النسبة المبوٌة
العدد اإلجمالً
100
89
100
16
100
60
100
166
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 - 8أدوات جمع البٌانات:
لتحريّ الدقة والموضوعٌة فً دراسة الظواهر النفسٌة كان البد من استعمال
أدوات تسمح بجم البٌانات الضرورٌة والمعلومات الخاصة بالظواهر المدروسة وتمّ
اختٌار هذه األدوات بحٌث تبلبم طبٌعة المشكلة المدروسة ،والفرضٌات المطروحة،
وتساعد على تحقٌق األهداؾ التً تصبو إلى تحقٌقها من خبلل هذه الدراسة ،تمثلت
هذه األدوات فً مقٌاسٌن:
 القابمة العربٌة للتفاإل و التشاإم من إعداد أحمد محمد عبد الخالق ( )1998تقنٌن
بشٌر معمرٌة على البٌبة الجزابرٌة.
 إستبٌان جودة الح ٌاة من إعداد الطالب الباحث .
 - 1- 8الخصائص السٌكو مترٌة للقائمة العربٌة للتفاإل والتشاإم على الدراسة
الحالٌة:
لقد إعتمدت عدة طرق لحساب الثبات والصدق للقابمة العربٌة للتفاإل
و التشاإم وذلك بؽرض التاكد من مدى صلحٌتها فً الدراسة الحالٌة.
 ثبات القائمة العربٌة للتفاإل و التشاإم:قام الباحثان بحساب معامل الثبات بطرٌقتً االتساق الداخلً (معامل الفا
كرونباخ) و بطرٌقة التجزبة النصفٌة .
 معامل الثبات الفا لألتساق الداخلًجدول رقم ( )02قٌمة معامل الفا قائمة العربٌة فً الدراسة الحالٌة
المقٌاس
التشاإم
التفاإل
0.67
0.74
معامل الفا

من خبلل النتابج الموضحة فً الجدول رقم (ٌ )01تبٌن ان مقٌاس التفاإل والتشاإم
ٌتمتعان بقدر مقبول جدا من الثبات ،مما ٌجعلنا نتؤكد من صبلحٌتهم فً الدراسة
الحالٌة .
 - 2- 8صدق القائمة العربٌة للتفاإل والتشاإم فً الدراسة الحالٌة
جدول رقم ( )03الصدق بطرٌقة المقارنة الطرفٌة لمقٌاس التفاإل
العٌنة
القرار
قٌمةت
df
العٌنة الدنٌا()8 n
العلٌا()8=n
48

Sd
08.41

33.25

Sd
03.84
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ٌتضح من الجدول رقم ( )03أن قٌمة (ت)المحسوبة أكبر من قٌمة (ت)
المجدولة وهً دالة إحصابٌا عند مستوى  0.01مما ٌعنً أن المقٌاس الفرعً
للتفاإل ٌتّسم بالقدرة التمٌٌزٌة بٌن العٌنتٌن المتطرفتٌن فً درجات التفاإل.
و قمنا بنفس العملٌة معا مقٌاس التشاإم و كانت النتابج كالتالً :
جدول رقم (ٌ )04وضح صدق بطرٌقة المقارنة الطرفٌة لمقٌاس التشاإم
العٌنة العلٌا
القرار
قٌمة
df
العٌنة الدنٌا
()8=n
ت
()8 n
دال
14
Sd
Sd
10.20
03.29
24
04.24
43.37

ٌتضح من الجدول رقم ( )04أن قٌمة (ت)المحسوبة أكبر من قٌمة (ت) المجدولة
وهً دالة إحصابٌا عند مستوى  0.01مما ٌعنً أن المقٌاس الفرعً للتشاإم ٌتّسم
بالقدرة التمٌٌزٌة بٌن العٌنتٌن المتطرفتٌن فً درجات التشاإم .
ومن هنا ٌتضح أن القابمة العربٌة للتفاإل و التشاإم تتمت بصدق تمٌٌزي مما ٌدل
على أنها تمٌز بٌن األفراد فً درجة التفاإل و التشاإم .
وطبٌعة
 - 3- 8مقٌاس جودة الحٌاة(إعداد الباحثان) :لعدم توفر مقٌاس ٌتماشى
العٌنة و خصوصٌتها قام الباحثان ببناء مقٌاس جودة الحٌاة للمراهق مجهول النسب .
– الخصائص السٌكومترٌة لمقٌاس جودة الحٌاة:
الثبات :تم التحقق من ثبات استبٌان جودة الحٌاة بعد تطبٌقها على عٌنة استطبلعٌة
مكوّ نة من 30مراهق و مراهقة من مجهولً النسب فً المإسسة اإلٌوابٌة بسطٌؾ
باستخدام معامبلت الثبات التالٌة:
أ  -معامل ألفا  -كرونباخ:
جدول رقم ( )05معامبلت ثبات أبعاد استبٌان جودة الحٌاة
معامل الفا لكرونباخ
أبعاد االستبٌان
0.67
جودة الصحة الجسدٌة
0.81
جودة الحٌاة العبلبقٌة
0.73
جودة العواطؾ و الوجدانان
0.61
جودة الصحة النفسٌة
0.82
جودة شؽل الوقت وإدارته
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نستنتج من الجدول رقم ( )05أن معامبلت الثبات بطرٌقة ألفا كرونباخ بٌن أبعاد
إستبٌان جودة الحٌاة تراوحت بٌن (  0.61و  ) 0.82و هً معامبلت ثبات مرتفعة،
فً حٌن بلػ معامل الثبات الكلً للمقٌاس ( )0.89هو معامل ثبات مرتف  ،هذا ٌعنً
أن االستبٌان ٌتمت بدرجة مرتفعة من الثبات ٌمكن على أساسها الوثوق فً نتابجه.
 صدق المقٌاس جودة الحٌاة :اعتمد الباحثان على أنواع من الصدق منها: صدق االتساق الداخلً :جدول رقم ( )06معامبلت االرتباط بٌن أبعاد المقٌاس و الدرجة الكلٌة
معامل االرتباط
البعد
** 0.70
جودة الصحة الجسدٌة
** 0.56
جودة الحٌاة العبلبقٌة
** 0.77
جودة العواطؾ و الوجدانان
** 0.81
جودة الصحة النفسٌة
** 0.91
جودة شؽل الوقت وإدارته
ٌ ّتضح من خبلل النتابج المبٌّنة فً الجدول رقم ( )06أن إبعاد مقٌاس جودة
( ) 0.01
الحٌاة تتمت بمعامبلت ارتباط قوٌة و دالة إحصابٌا عند مستوى داللة
حٌث تراوحت معامبلت االرتباط بٌن ( ) 0.56و( )0.91وهذا ٌدل أن إبعاد المقٌاس
تتمت بمعامل صدق عالً .و بما أن المقٌاس لدٌه خمسة أبعاد فقد تم إٌجاد معامبلت
االرتباط بٌن أبعاد المقٌاس و الدرجة الكلٌة لكل للمقٌاس على حده.
 - 09األسالٌب اإلحصائٌة المستخدمة فً الدراسة:
قام الباحث بتفرٌػ و تحلٌل مقاٌٌس الدراسة الحالٌة عن طرٌق استخدام برنامج
الحزمة اإلحصابٌة للعلوم االجتماعٌة ()SPSS 20
 - 10عرض وتحلٌل وتفسٌر نتائج الفرضٌات :
 - 1- 10عرض وتحلٌل وتفسٌر نتائج الفرضٌة األولى
لفحص ودراسة الفرضٌة األولى التً مفادها "توجد عبلقة إرتباطٌة ذات
دال لة إحصابٌة بٌن درجات التفاإل ودرجات جودة الحٌاة لدى المراهق مجهول
النسب " حٌث تم اإلعتماد على معامل بٌرسون والتً ٌمكن تمثٌلها فً الجدول:
الجدول رقم ( )07االرتباط بٌن التفاإل و جودة الحٌاة
جودة الحٌاة
0.90
معامل االرتباط
التفاإل
0.06
مستوى الداللة
) (0.05=αاالرتباط ؼٌر دال عند مستوى الداللة ألفا
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من خبلل الجدول رقم ( )07نبلحظ أن قٌمة معامل االرتباط ـبٌرسون بٌن كل
من درجات األفراد فً مقٌاس جودة الحٌاة ودرجاتهم فً مقٌاس التفاإل قد بلؽت
( )0.09وهً قٌمة ضعٌفة و ؼٌر دالة إحصابٌا عند مستوى الداللة ( )α 0,05أي أنه
ٌتم قبول الفرض الصفري القابل بعدم وجود عبلقة ذات داللة إحصابٌة بٌن درجات
التفاإل و درجات جودة الحٌاة لدى المراهق مجهول النسب .
تتعارض هذه النتٌجة م ما توصلت إلٌه دراسة هٌو و لً ( )Heo Lee ، 2010

حٌث ارتبط التفاإل إٌجابا ً والتشاإم سلبا ً بالرضا عن الحٌاة دراسة فروه وآخرون
( .) Froh et al.2009

وفً االتجاه نفسه أشارت دراسة المشعان ( )2001ودراسة الٌسون وأخرون
( )Allison, et al, 2000ودراسة بٌرنس و أخرون ()Byrnes, et al, 1998
ودراسة مارتا و اخرون (  ,)Maruta & et al, 2000إلى أن هناك عبلقة عكسٌـة
بٌن التفـاإل و االضطرابـات النفسٌـة والجسمٌة ،فالتفاإل ٌإدي بالشخص إلى الحٌاة
بشكل أفضل و تفسٌر مرؼوب ألحداثها ،وٌدعم الصحة الجسمٌة الجٌدة وفً الوقت
الجسمٌة الجٌدة تإدي إلى توق األفضل فً الحٌاة أي أن هناك
نفسه فان الصحة
ٌتبعون بعناٌة
تفاعبلً بٌن الصحة و التفاإل ,فعند حدوث أي مرض فان المتفابلٌن
َ
أكثر النظام الطبً الذي وصؾ لهم ،وٌعدلون عن السلوكٌات التً تتسبب فً حدوث
المرض ،وٌحدث العكس فً حالة التشاإم ،فالمرض المتكرر ٌمكن أن ٌقود الشخص
إلى توق األسوأ ,أي التشاإم .كما أن التشاإم ٌضعؾ جهاز المناعة،وٌقلل من نسبة
الشفا وٌزٌد من معدالت الموت المبكر.
وٌشٌر اسعد ( )1986فً هذا الصدد وٌقول إلى أن البٌبة والوراثة هما اللتان
تعمبلن على توجٌه ال وارثات إلى ما ٌتفاءل به أو ما ٌتشاءم منه ،فتعمل التربٌة على
إخراجها إلى حٌز الوجود جمٌعا ولكن بقوتٌن ؼٌر متساوٌتٌن ،فقد ٌجد نفسه أكثر
مٌبل إلى التفاإل من مٌله إلى التشاإم  ،ولكن فً الحالتٌن فان مجرد وجود تلك
المقومات الموروثة ال تكفً لجعل الشخص متفاببل أو متشابما ،فبلبد من تؽذٌة
الموروث وتنمٌته  ،لٌتفاعل م المقومات والموضوعات البٌبٌة حتى ٌستمٌل ما لدى
اإلنسان بالقـوة إلـى وجود بابن وفعلً فً الحٌاة (.اسعد ٌوسؾ مٌخابٌل)1986،
وكما أشار أٌضا إلى أن الوض االجتماعً له أثر فعال فً التفاإل والتشاإم ،
قال فصاحب العاهة أو الطفل المضطهد الذي ٌبلقً ألوان التعذٌب والتحقٌر من
الكبار والشٌخ الذي ٌجد نفسه نفٌا عن عالم الراشدٌن القادرٌن على ممارسة ألوان
النشاط المتباٌنة فً الحٌاة واإلسهام اٌجابٌا فً شتى نشاطات المجتم وكذلك
الشخص صاحب الذكاء المنخفض أو الشخص المحروم من القدرات العقلٌة الخاصة
التً تجعل أقرانه قادرٌن على إحراز التقدم على الناس المحٌطٌن بهم فً المجتم
وكذلك الشخص ؼٌر المتزن انفعالٌا ،الذي ال ٌستطٌ إحراز القدر المناسب من
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التكٌفالنفسً لآلخرٌن وكذلك الشخص الذي ال ٌستطٌ أن ٌتبلءم م القٌم والمعاٌٌر
األ خبلقٌة أو أن ٌراعً التقالٌد والعرؾ الذي سنه المجتم لنفسه وال مثاله  ،هإالء
حقا ً من الطبٌعً أن ٌتخذوا من المجتم موقفا متشابما  ،وعلى النقٌض من ذلك فإن
أصحاء الجسم والعقبلء واألذكٌاء والمتزنٌن نفسٌا والمتوافقٌن أخبلقٌا  ،والشٌوخ
الذٌن ٌبلقون معاملة توقرهم وتجنبهم إنما ٌتخذون ألنفسهم موقفا متفاببل فً الحٌاة.
إن جمٌ ما ٌصٌبنا من نجاح وما نضطل به من مهام  ،إنما ٌعتمد على مدى
إحساسنا بالتفاإل فتوفر اإلمكانات الموضوعٌة بؽزارة وتنوع ٌ ،كفً وحده لبلوغ
األهداؾ وتحقٌق النجاح فً الحٌاة  ،أي أنه إذا لم ٌتوافر القدر الكافً والمناسب من
التفاإل  ،فإن الشخص ال ٌستطٌ إن ٌخطو أٌة خطوة تقدمه فً حٌاته إال ّ إذا استبشر
بالنجاح مسبقاً ،وشعر بالرضا والتوافق م مطالبه  ،وتبدأ من قدرته على انجاز
األعمال إلى ما ٌنشؤ بٌنه وبٌن اآلخرٌن من عبلقات وما ٌصدره من أحكام عن الناس
وما ٌنتج من شعور بالسعادة أو بالشقاء  ،فالمتفاءل ٌؤخذ من تفاإله
وعن نفسه
نقطة انطبلق إلى مستقبل أكثر نجاحا ً وإشراقا ً من الحاضر ،فٌزداد التفاإل وٌكثر
باستمرار فً وجدانه
إن تدرٌب الناس على الصفات المرتبطة بالتفاإل تحررهم من البقاء عالقٌن
فً الفش ل الذي قد ٌتعرضون له وتمكنهم من أن ٌصبحوا ملٌبٌن بالطاقة والحماس
لمٌدان األداء القادم  ،فٌزود التفاإل بطرابق مفٌدة لفهم كٌفٌة اشتراك الناس بالتؽٌر
والنمو اإل ٌجابً فً حٌاتهم مما ٌجعل الطلبة ،ذوي األسلوب الوصفً التفاإلً أفضل
فً الدراسة وأقل احتمالٌة لترك المدرسة وٌجعل الموظفٌن أكثر اعتزازا بمواقعهم
الوظٌفٌة وحتى الرٌاضٌٌن هم أكثر نجاحا ً فً إحراز الفوز وهم جمٌعا ً أفضل من
األفراد ذوي األسلوب الوصفً التشاإمً ()Snyder1994 ,p 06
ً
و لقد درست " ستاتس " وزمبلإها إن الوجدان متؽٌراً أساسٌا ٌرتبط بنوعٌة
الحٌاة والرفاهٌة ،وقد بٌنت البحوث أن هناك تقلبا ً نمطٌا ً فً الوجدان الحالً ٌحدث
نتٌجة للعمر أو الجماعة التً ٌنتمً الفرد إلٌها واهتمت ؼالبٌة هذا البحوث بالوجدان
الحالً وبخاصة الرضا والسعادة لدى مجموعات عمرٌة مختلفة.
كما ٌمكن إرجاع النتابج للنضج االنفعالً عند أفراد العٌنة حٌث أن معظمهم
ٌنتمون إلى مرحلة المراهقة المتؤخرى وهً المرحلة التً تسبق مباشرة تحمل
المسإولٌة فً حٌاة الراشد ومن هنا كانت هذه المرحلة مرحلة إتخاذ القرارات الهامة
و الصعبة مثل قرار إختٌار المهنة والزوج (عن :سامً محمد ملحم ،2005،ص ص
.)339- 337

وال ننكر إ ٌضا ما لهذه المرحلة العمرٌة من تسارع فً القدرات العقلٌة
والمعرفٌة حٌث تشهد هذه األخٌرة نضجا مطردا ٌشمل كل من الذكاء والتحصٌل
والقدرات اللفظٌة والعددٌة والتذكر واالنتباه (حامد عبد السبلم زهران،1995،ص

)349
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وٌرج الباحثان هذه النتٌجة إلى وجود المراهقٌن فً نفس البٌبة وتعتمد
والمعنوٌة مما
الدولة نفس اإلستراتٌجٌة للتكفل بهم من جمٌ النواحً المادٌة
ٌجعل مستوى التفاإل لدٌهم تقرٌبا متقارب ،و بالنسبة لعدم وجود العبلقة الدالة بٌن
التفاإل و جودة الحٌاة لدى المراهق مجهول النسب ٌمكن إرجاع النتٌجة إلى متؽٌر
العمر ففً دراسة سارا ستاتس و آخرون لمقٌاس التوازن المتوق بوصفه مقٌاسا ً
للوجدان الموجب( التفاإل) والسالب (التشاإم) ،وطبق على ثبلث مجموعات من
طبلب الجامعة وثبلث مجموعات ممن هم فً أواسط العمر ،وقد ظهر لدى كل من
المجموعتٌن أن الوجدان المتوق السلبً (التشاإم) ٌتناقص بمرور العمر ،على حٌن
أن الوجدان المتوق اإلٌجابً (التفاإل) لم ٌتؽٌر وٌإكد ذلك دراسة سابقة بٌنت أن
الوجدان المتوق اإلٌجابً (التفاإل) ال ٌتناقص بمرور الوقت خبلل الخمسٌن عاما ً
األولى من العمر.
 - 2- 10عرض و تحلٌل و تفسٌر نتائج الفرضٌة الثانٌة :
تنص الف رضٌة الثانٌة "ال توجد عبلقة إرتباطٌة ذات داللة إحصابٌة بٌن درجات
التشاإم و درجات جودة الحٌاة لدى المراهق مجهول النسب " حٌث تم األعتماد على
معامل بٌرسون و النتابج موضحة فً الجدول رقم (:)08
الجدول رقم ( )08االرتباط بٌن درجات التشاإم و درجات جودة الحٌاة
جودة الحٌاة
0.077التشاإم معامل االرتباط بٌرسون
0.22
مستوى الداللة
616
حجم العٌنة
)(0.05=αاالرتباط ؼٌر دال عند مستوى الداللة ألفا
من خبلل الجدول رقم ( )08نبلحظ أن قٌمة معامل االرتباط ـبٌرسون بٌن كل
من درجات األفراد فً مقٌاس جودة الحٌاة ودرجاتهم فً مقٌاس التشاإم قد بلؽت
( )- 0,077وهً قٌمة عكسٌة ضعٌفة وؼٌر دالة إحصابٌا عند مستوى الداللة
( ) α 0,05أي أنه ٌتم قبول الفرض الصفري القابل بعدم وجود عبلقة ذات داللة
إحصابٌة بٌن درجات جودة الحٌاة ودرجات التشاإم لدى المراهق مجهول النسب.
وعلٌه تعتبر هذه النتٌجة المتوصل إلٌها مخالفة إلى حد كبٌر عن ما ورد فً
اإلطار النظري فقد تبٌن أن التشاإم ٌرتبط بالمتؽٌرات المرضٌة ؼٌر السوٌة وؼٌر
المرؼوب فٌها مثل ،الٌؤس والمٌل إلى االنتحار ،والوجدان السلبً ،والفشل فً حل
المشكبلت ،والقلق والعقاب ،والوحدة والعداوة .وباالكتباب حسبما تشٌر دراسات
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( .)Robers, et al, 2000) (Isaacowitz, et al, 2000) ( Fabbri, et al, 2001

و ٌإكد أحمد عبد الخالق أن التشاإم له عبلقة بالحالة الجسدٌة وٌرى إن كل ما
ٌمكن أن ٌستشعره اإلنسان من سعادة أو رضا ذاتً إنما هو ناب من اإلفرازات
الهورمونٌة التً تإثر فً المزاج العام للشخصٌة وأكثر من هذا لعلنا نعزو ما ٌتسم به
بعض الناس من حاالت وجدانٌة شبه ثابتة  -سواء منها الحاالت الوجدانٌة المتفابلة أم
الحاالت الوجدانٌة المتشابمة – إلى كمٌة ونوعٌة الهورمونات التً تقوم الؽدد الصم
بإفرازها فً الدم مباشرة (عبدالخالق.)1996 ،
وقد وجدت األبحاث أن األطفال مجهولً النسب تزٌد بٌنهم اإلضطرابات
اإلنفعالٌة والسلوكٌة مثل السلوك العدوانً والسرقة وصعوبات التعلم ,وهذه
اإلضطرابات لها جانب وراثً وجانب مكتسب  ,أما الجانب الوراثً فٌعود إلى النشؤة
البٌولوجٌة لهذا الطفل  ,فقد وجد أن النساء البلبً ٌحملن سفاحا ٌكنّ أقل ذكاء على
وجه العموم حٌث ٌتراوح ذكاءهن من  83إلى  ( 96الذكاء المتوسط من  90إلى )110
وهنّ من طبقات دنٌا فً األؼلب ،وأما الجانب المكتسب فقد وجد أن الحمل سفاحا
ٌرتبط بسمات مرضٌة فً شخصٌة المرأة ٌمكن أن ٌكتسبها اإلبن أو البنت مثل
اإلندفاع والمخاطرة والتقلب اإلنفعالى وعدم تقدٌر العواقب  .كما أن الجو النفسً
الذي ٌنشؤ فٌه مجهول النسب منذ بداٌة حمله ٌعطى دابما تؤثٌرات سلبٌة على السلوك
وفً نفس السٌاق وجد جمال شفٌق أحمد( )1986فً دراسته التً هدفت إلى
معرفة بعض المشكبلت النفسٌة واالجتماعٌة لؤلطفال مجهولى النسب لدى األسرة
البدٌلة والمإسسات اإلٌوابٌة من خبلل التعرؾ على سماتهم داخل النظامٌن وهى
دراسة مٌدانٌة وحاول الباحث فً هذه الدراسة إلقاء الضوء على هذه الفبة من
مجهولى النسب التً فرضت علٌهم ظروفهم التواجد داخل األسر البدٌلة أو
ا لمإسسات اإلٌوابٌة وذلك حتى تمكن السادة المشرفون من رعاٌتهم فً األسرة البدٌلة
أو المإسسات اإلٌوابٌة من كٌفٌة التعامل م هذه الفبة حتى تقلل من المشكبلت
النفسٌة واالجتماعٌة التً ٌعانون منها وتساعد القابمٌن على رعاٌتهم على اكتشاؾ
هذه المشكبلت التً ٌعانون منها سواء نفسٌة أو اجتماعٌة حتى نتفادى اآلثار السلبٌة
التً سوؾ تظهر على المجتم من هإالء األطفال ما لم تكشؾ .وقد أجرٌت الدراسة
على مجموعة ( )60طفل وطفلة من األطفال مجهولً النسب المودعٌن بالمإسسات
اإلٌوابٌة واألسر البدٌلة فً الفبة العمرٌة التً تتراوح من ( 12- 9عاما).وٌرج
الباحثان هذه النتٌجة إلى محاولة المإسسة تقدٌم الرعاٌة المناسبة لكبل الجنسٌن على
حد سواء دون التفرقة والتمٌٌز بٌنهم ،وألنهم من نفس الفبة ٌحاولوا الدمج بٌنهم،
وتقدم الخدمات والرعاٌة النفسٌة واالجتماعٌة لهم بنفس المستوى والمقدار ،مما ساعد
ذلك على ت قبل وضعهم واندماجهم بالمجتم المحٌط ، ،فبل ٌوجد فرق بٌنهم وعدم
تحٌز أو تمٌٌز ألن المإسسة تقدٌم كل ما تملك من أجل إسعاد المحتضن لدٌهم ،وعدم
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إشعاره بؤنه منبوذ أو مهمل ولكن تحٌطه بالرعاٌة واالهتمام الكبٌر ،وتقدٌم كل ما
ٌحتاجه المحتضن.
خاتمة :
لقد أضحى واق المجتم الجزابري مناخا خصبا لظهور الكثٌر من
الممارسا ت الشاذة أثرت على بناء األسرة ووظابفها مما انعكس سلبا على
النموو التنشبة جٌل الؽد من أطفال و مراهقٌن وهو ما ساهم فً ظهور بما ٌسمى
بالفبات الخاصة داخل المجتم مثل الجانحٌن والمسعفٌن وأبناء الطبلق والمدمنٌن.
أ ن مصطلح الفبات الخاصة مصطلح حدٌث نسبٌا أخذ ٌشٌ فً مجال العلوم
االجتماعٌة و النفسٌة ،فهو ٌطلق على فبة أو مجموعة من الناس لها وزنها العددي،
بمعنى أخر هم أفراد و الجماعات الذٌن ٌسمونهم البعض الشواذ أو ؼٌر العادٌٌن
الذٌن تنطوي شخصٌتهم على سمات وخصابص أعلى أو أقل من العادٌة مما ٌعوق
توافهم النفسً و ٌإثر على نوعٌة و جودة الحٌاة لدٌهم ومن الممكن أن تشكل عابق
أمام طموحاتهم و نظرتهم نحو المستقبل ،وعلٌه نقترح فً نهاٌة هذه الدراسة ان
ٌتحمل كل طرؾ مسإولٌته الكاملة نتٌجة افعاله صاببة كانت ام خاطبة ،ونوصً
باجراء المزٌد من الدراسات حول هذه الفبة الهشة من افراد المجتم خاصة فٌما
ٌخص برامج الرعاٌة واالرشاد النفسٌٌن.
المراجع
 .1األنصاري ،بدر محمد(  : )1998التفاإل والتشاإم  ،المفهوم والقٌاس
والمتعلقات  ،جامعة الكوٌت  .مجلس النشر العلمً  ،لجنة التؤلٌؾ والتعرٌب
والنشر.
 .2بشٌر معمرٌة (  : ) 2007القٌاس النفسً وتصمٌم أدواته لطبلب والباحثٌن فً
علم النفس والتربٌة،ط ، 1منشورات الحبر الجزابر"
 .3تولتشبتكاٌا ،ي.ا (  :) 1997تربٌة مشاعر األطفال فً األسرة  ،ترجمة :عبد
المطلب أبو سٌؾ مراجعة  :ماجد عبلء الدٌن ،ط ،1منشورات دار عبلء الدٌن.
 .4الحجار محمد (  : ) 1989الطب السلوكً المعاصر ،أبحاث فً أهم
موضوعات علم النفس الطبً والعبلج السلوكً  ،بٌروت ،دار المبلٌٌن.
 .5زهران ،حامد عبد السبلم ( :)1977علم نفس النمو الطفولة والمراهقة،عالم
الكتاب ،ط .4
 .6الكندري ،أحمد محمد (  :) 2005علم النفس األسري ،ط  ،3مكتبة الفبلح
للنشروالتوزٌ .
298

مجلت دراسبث نفسيت وتربويت _______________ __________ ___________________ جبمعت البليذة 2

 .7مرسً ،أبو بكر مرسً محمد (  :) 2002أزمة الهوٌة فً المراهقة والحاجة
لئلرشاد النفسً ،ط  1مكتبة النهضة المصرٌة ،مصر.
 .8مرٌم سلٌم ( :)2002علم النفس النمو،دار النهظة العربٌة ،ط ،1لبنان.
 .9بالبٌد ،مفرح عبدهللا أحمد(  : ) 2009التفاإل والتشاإم وعبلقتهما بالرضا
الوظٌفً لدى عٌنة من المرشدٌن المدرسٌن بمراحل التعلٌم العام بمحافظة
القنفذة ،رسالة ماجستٌر(ؼٌر منشورة ) كلٌة التربٌة ـ جامعة أم القرى  ،المملكة
العربٌة السعودٌة .
 .10الربٌعة ،فهد بن عبد هللا (  :) 1997الوحدة النفسٌة والمساندة االجتماعٌة لدى
عٌنة من طبلب وطالبات الجامعة  ،دراسات مٌدانٌة ،مجلة علم النفس.
 .11عبد الخالق  ،أحمد محمد (  : ) 1998التفاإل والتشاإم  ،دراسة عاملٌة ،
مجلة العلوم االجتماعٌة مج  ، 26ع . 1
 .12عبد الخالق  ،أحمد محمد و األنصاري  ،بدر محمد (  : ) 1995التفاإل
والتشاإم  ،دراسة عربٌة فً الشخصٌة  ،المإتمر الدولً الثانً لمركز اإلرشاد
النفسً لؤلطفال ذوي الحاجات الخاصة الموهوبٌن والمعاقٌن  ،للفترة من  25ـ
 27دٌسمبر  ،1995بحوث المإتمر  ،مج  1جامعة عٌن شمس  ،القاهرة .
13- Snyder, C.R. (1994): Hope and optimism” Encyclopedia of
Human. Behavior. Vol.2, By Academic Press.

299

